17. Iraurgi ikastetxeko bizikletentzako aparkalekua ez dago toki egokian, horregatik, guk proposatzen
dugu saskibaloiko kantxaren atzean jartzea.
18. Urbitarteko geltokiaren aurrean bidegorria geltokitik
bereiztea (geltokitik bidegorrira zuzenean ateratzen da).
19. Bizikletak alokatzeko aukera jartzea.Horrela,bizikletarik
ez duten guraso asko animatuko dira beraien semealabekin irtetera.
20. Jendea bizikletan eta oinez ibiltzera bultzatzeko,
bidegorri sarea eraikitzea eta espaloiak eta errepideen
pasabideak egokitzea.
21. Bizikletentzako aparkaleku egokiak jartzea erabilgarriak
diren herriko hainbat lekutan, eta horien erabilera bultzatzeko jarduerak egitea.
22. Ikasberrin bizikletentzako aparkalekuan aterpea jartzea.
23. Autobus zerbitzua hobetzea: dauden linea zerbitzuen maiztasuna handitu, hiriburuetara (merkatal
gune handietara luzatu), kostaldera eta herri txikietara autobus zerbitzua ugaritzea, batez ere,
gauez eta asteburuetan, eta gazteentzat merkeago izatea. Horretarako, autobus txikiak edo beste
sistema batzuk erabiltzea.
24. Berriro ere trena jartzea inguruko herrietara, kostaldera eta Donostiara joateko.
25. Urola ikastolaren aurrean eskolako autobusentzako geltokia ipintzea eta zakarrontziak lekuz
aldatzea, ikuspena oztopatzen dute eta. Edukiontziak aparkalekuaren erdira pasatzea eta parean
pibote pare bat jartzea.
26. Paulo VI kalean eta Berdura Plaza inguruan… kotxe, furgoneta, kamioi asko egoten dira gaizki
aparkatuta eta arazoak sortzen dituzte (espaloitik pasatzeko lekurik ez, ataskoak). Beraz, hori
kontrolatzea eskatzen dugu.
27. Azpeititik Azkoitirako bariante berriak tunel gutxiago izatea.

Bukatzeko, ezin ditugu ahaztu, proiektu hau aurrera eramateko
beren lana eta laguntza eskaini diguten guztiak, bereziki:
• Irakasleak
• Gurasoak
• Alkatea eta Zinegotziak
• Edurne Huesa (Legazpiko Ingurugela CEIDA)
• Izaskun Zeziaga, Ingurumeneko udal teknikaria
• Orkatz Goenaga, Ingurugiro Etxea Fundazioko zuzendaria
• Ingurugiro Etxea museoko hezitzaileak:Ana Arruti, Edurne Agirre eta Itziar Unanue.

ESKOLAKO
AGENDA
Azpeitia

Badira jada 8 urte, 2003-2004 ikasturtean hasita,
Azpeitiko ikastetxeek Eskolako Agenda 21
egitasmoa lantzen ari garela. Urte hauetan guztietan gai
ugari jorratu ditugu: energia, hondakinak, kontsumoa,
ura, biodibertsitatea, elikadura eta osasuna.
Gai bakoitza ardatz hartuta, gure herriko
egoera aztertzen dugu diagnostiko bat eginez.
Aurten aukeratutako gaia “Garraioa eta
mugikortasuna” izan da eta horretan murgilduta
Azpeitiko ikastola Karmelo Etxegaraiko, Ikasberri
Azpeitiko ikastolako, Iraurgi ikastetxeko eta Urola
ikastolako 2.125 ikasle buru-belarri aritu gara.
Lan asko egin dugu Azpeitiko mugikortasuna aztertuz,
bai ikastetxean, bai kaleetan zehar. Nola joaten gara
eskolara? Aldatu al dira batetik bestera joateko
ditugun ohiturak?

GARRAIOA eta MUGIKORTASUNA
Herriko ikastetxe guztiak elkartuta egin dugu lan. Hona hemen
Lehen Hezkuntza-ko neska-mutilek burututako ekintzak:

UDAL-ENTZUNALDIA
Apirilak 14an Udal-Batzar berezi batean, 4 ikastetxeetako ikasle ordezkariek herriko Udal
ordezkariekin udaletxean elkartu gara. Batzar honen helburura “Garraioa eta mugikortasuna” gaia
jorratu ondoren honi dagozkion hobekuntza proposamenen berri Udalari ematea izan da. Honako
hauek izan dira gure eskaerak:

LH 1. zikloa:
• Ingurugiro Etxekoek proposatutako ekintzak burutu ditugu:
aitona-amonen garaian eskolara nola joaten ziren aztertu dugu
familiarekin elkarrizketa aberatsak eginez, eta gaur egungo
egoerarekin konparatu ahal izan dugu geu eskolara nola
joaten garen ikusi ondoren. Horma-irudi batzuk osatu ditugu
emaitzekin, eta aurrerantzean nola mugitu nahiko genukeen eta
horrek izango lituzkeen ondorioen gainean ere eztabaidatu dugu.

1. Alde zaharreko kaleak oinezkoentzako egokitzea, edo ahal bada, espaloiak egitea.
2. Azpeitiko plazan dauden aparkalekuak kentzea.
3. Karmelo Etxegarai Ikastolan frontoi aldean igogailua edo arrapala bat jartzea goiko patiora igotzeko.
4. Barrenetxe auzoan elbarrituentzako jaitsiera jarri eta egokitzapenak egitea (aparkalekuak, koskak),
eta kiroldegi aurrean, zebrabidetik espaloira joateko altuera murriztea.

• Atera ditugun ondorioak baliagarriak izan ditugu proposamenak
ateratzeko.

5. Zebra-bide altxatu gehiago jartzea.
6. Karmelo Etxegarai ikastolaren atarian dagoen zebra-bidea errespetatzeko, kanpainak egin edo
udaltzaina ipintzea. Gurasoek, haurrak ikastolan lagatzerakoan, zebra-bidean aparkatzen dute eta.

• Sortu ditugun horma-irudiekin gelak apaindu ditugu.
• Irteerei dagokienez, tren museora joango gara garraio mota
hori hobeto ezagutzera eta trenez txango txiki bat egitera.

7. Oinezkoek bidegorriak (bizikletentzakoak) errespetatzeko moduak sustatzea (informazio
kanpaina, kontzientziatzioa).
8. Autoak partekatzeko bideak erraztea eta bultzatzea.
9. Egaña gozotegitik atera eta udaletxe aldera joateko espaloirik ez dago. Proposamena: zaila da,
baina seinaleen bidez arriskuak adieraztea edo zerbait egitea.
LH 2. zikloa:

10. Jose Antonio Agirre Plazan, ludoteka atzeko pasabidean, argiak jartzea.

11. Sanjuandegira joateko pasagune irristakorra konpontzea, ispilu bat jartzea eta bertako argiak
• Bideoak ikusi ditugu herrialde desberdinetako garraioak
eta
piztuta edukitzea.
Sanjuandegiko atzealdean dagoen tunela ere (suhiltzaileen inguruan dagoena)
horien egoerak aztertuz.
oso zikin eta argirik gabe egoten da.
• Ingurugiro Etxekoek sortutako materialen 12.
bidez,Madalena
familiaren
kaleko ermita aurrean ispilu handi bat jartzea kamioien irteerak kontuan hartzeko.
mugikortasunaren ohiturak aztertu ditugu, hau da, nola
13. Foruen
Ibilbidea norabide bakarreko kale bihurtzea. Honela, espaloia zabaldu daiteke eta
mugitzen diren erosketak egiteko, lanera joateko…
eta nola
bidegorria
egin.
mugitu nahiko luketen.
14. Joan
XXIII kalea oinezkoentzat eta bizikletentzat egokitzea (espaloia zabaldu, zebra-bide gehiago
• Jasotako emaitzekin muralak sortu ditugu, eta horrela,
egoeraren
jarri, farolak konpondu…) eta elbarrientzako aparkalekuak jartzea.
balorazio orokor bat egin dugu.
• Balorazio horretan oinarrituta proposamenak15.
ateraPerdilegi
ditugu. kalean espaloia zabaltzea. Beste aldean, Iraurgi aldean, baranda eskailerataino luzatzea,
zati bat gabe dago eta; eskailera mekanikoa jartzea (edadetuentzat, elbarrituentzat…); bide gorria
• Amaitzeko, sortu ditugun horma-irudiekin gelak apaindu
egitea;ditugu.
eta bertan dagoen estolda, euria egiten duenean irristakorra geratzen denez, egokitzea.
• Irteeretan, ahal izan den neurrian, oinezko irteerak
egiten eta
16. Amueko
zubiarekin paralelo doan bidean, “Corrugados” parean, espaloiak egitea, kiroldegi
autobusaren erabilera murrizten saiatu gara.
alderantz. Izan ere, Damasoko auzokideek asko erabiltzen baitute bide hau kiroldegira joateko.

GARRAIOA eta MUGIKORTASUNA
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergo-ko ikasleok ere
ekintza eta ireteera ugari egin ditugu.

• Herri mailan garraioaren egoera aztertu dugu. Horretarako, taldetan banatuta, mugimendu
handia dagoen hainbat puntutan ordu erdian pasatzen diren garraioak nahiz oinezkoak
kontatu ditugu, eta 2004an Udalak egindako diagnostikoarekin konparatzeko aukera izan
dugu.
• Ingurugiro Etxekoek sortu dituzten materialen bidez, garraio publikoaren diagnostikoa
egin dugu. Horretarako, alde batetik, gaur egungo eskaintza aztertu dugu (linea bakoitzari
dagokion maiztasuna, salneurria, erabiltzaileak, bidaien zergatia, finantziazioa, etab.). Bestetik,
galdetegi baten bidez herriko biztanleek garraioarekiko duten balorazioa ezagutu eta premia
berriak identifikatu ditugu.
• Airearen kalitatean trafikoak duen eragina neurtu dugu plaza Nagusian.
• AHT, rally-ak eta Urolako trenari buruz eztabaidatu dugu, gai hauen inguruan powerpoint
aurkezpenak prestatuz.
• Jasotako datuak interneten zintzilikatu ditugu gainontzeko ikastetxeekin datuak trukatzeko
eta orokorrean ondorioak ateratzeko.
• Ondorio horietan oinarrituta proposamenak atera ditugu.
• Irteerei dagokienez, Pasai San Pedrora joan gara. Bertan, ekintza ugari egin ditugu, eta gainera,
Pasai San Pedro-Donostia itsas-ibilbidea egiteko aukera izan dugu.

GARRAIOA eta MUGIKORTASUNA
LH 3. zikloa:
IKASLEEK HARTU DITUGUN KONPROMISOAK
Martxoak 31an, Ingurumen Etxean ikastetxe guztietako ordezkariak elkatu ginen,
eskolan landutako lanak partekatu eta ateratako ondorioak batzeko asmoz.
Burututako azterketa hauek guztiak gaia ongi sakontzeko balio izan zaigu eta guztion
parte-hartzea beharrezkoa denez, ikasleok honako konpromiso pertsonalak hartu
ditugu:
• Bizikletentzako eta oinezkoentzako egokitzapenak badaude, oinez eta bizikletaz
joatea batetik bestera.
• Kotxearen ordez, garraio publikoa erabiltzea.

• Bideoak ikusi ditugu herrialde desberdinetako garraioak eta
horien egoerak aztertuz.
• Ingurugiro Etxekoek sortutako materialen bidez, herriko
zenbait kaleren azterketa zehatza egin dugu (neurtu ditugu
espaloiak, garraioentzako lekuak, aparkalekuak, elbarrituentzat
oztoporik dagoen, jendearen ohitura txarrak…).
• Jaso ditugun datuak interneten zintzilikatu ditugu gainontzeko
ikastetxeekin emaitzak trukatzeko eta herriko kale guztien
egoeraren balorazioa egin ahal izateko.
• Balorazio horretan oinarrituta proposamenak atera ditugu.

• Zebra-bideak eta bidegorriak errespetatzea eta erabiltzea.

• Gure irteeretan ere oinez ibiltzen eta autobusaren
erabilera murrizten saiatu gara.

• Seinaleak eta semaforoak errespetatzea.

LH 2. zikloa:
• Bideoak ikusi ditugu herrialde desberdinetako garraioak eta
horien egoerak aztertuz.
• Ingurugiro Etxekoek sortutako materialen bidez, familiaren
mugikortasunaren ohiturak aztertu ditugu, hau da, nola
mugitzen diren erosketak egiteko, lanera joateko… eta nola
mugitu nahiko luketen.
• Jasotako emaitzekin muralak sortu ditugu, eta horrela, egoeraren
balorazio orokor bat egin dugu.
• Balorazio horretan oinarrituta proposamenak atera ditugu.
• Amaitzeko, sortu ditugun horma-irudiekin gelak apaindu ditugu.
• Irteeretan, ahal izan den neurrian, oinezko irteerak egiten eta
autobusaren erabilera murrizten saiatu gara.

